
 

Começou ontem, e vai 
até 15 de agosto, o novo 
prazo para que as pre-
feituras de todo o País 
cadastrem taxistas que 
poderão receber o bene-
fício emergencial con-
cedido a motoristas de 
táxi, o Bem-Taxista. Ele 
será pago até dezembro 
próximo como ajuda para 
compensar a elevação 
do preço de combustí-
veis e derivados.   Em 
Umuarama, a Sestram já 
realizou o cadastro ofi-
cial de 31 profissionais. 
O auxílio emergencial 
começará a ser pago em 
16 de agosto em seis 
parcelas de R$ 1 mil.
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Movimento Vacina Mais Umuarama
começa segunda em horário especial
Após o sucesso da campanha nacional “Vacina Mais” em Umuarama, 
quando em apenas uma semana mais de 3 mil pessoas foram às unida-
des básicas de saúde para se vacinar contra Covid e Influenza, a Secre-
taria de Saúde decidiu realizar sua própria versão da ação. A partir da 

segunda-feira, as UBS vão atender em horário especial, das 17h às 20h, 
oferecendo um esquema especial de multivacinação na cidade. E neste 
sábado (6), o cronograma especial de vacinação contra Covid-19 acon-
tece no Sesc, entre 13h30 e 17h30. l 8
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Duas pequenas obras 
de infraestrutura execu-
tadas pela Prefeitura no 

Jardim Tropical trou-
xeram benefícios para 

dezenas de famílias. Foi 
implantado um ramal de 
galerias pluviais na Rua 
Arabela Arena Caetano, 
ligado à rede existente 

na esquina das ruas 
Garatuba e Indaiá, 

eliminando um ponto 
de alagamento no final 

da rua.

Obras

TCE-PR fará
auditorias
presenciais

nos municípios
l 2

Câmara Federal
aprova criação de 
norma geral para 

concursos públicos
l 3

Bloqueados bens
de ex-agentes
públicos no
Noroeste

l 4

Golpes nas redes
sociais não
ficarão mais
sem punição

l 5

Novo ano 
da dengue

Benefício 
aos Taxistas
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,67 - 5,49 11,89
IGP-M (FGV) 0,59 0,21 8,39 10,08
IGP-DI (FGV) 0,62 -0,38 7,44 9,13

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,1072 1,1070 1,1008
IGP-DI (FGV) 1,1056 1,1112 1,0913
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,25%  | TJLP: 7,01%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 4ª parcela
vence em 31/08, com juros Selic de 3,05%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

5/7 a 5/8 0,7281 0,7281 0,2270
6/7 a 6/8 0,7278 0,7278 0,2267
7/7 a 7/8 0,7008 0,7008 0,1998
8/7 a 8/8 0,6642 0,6642 0,1634
9/7 a 9/8 0,6659 0,6659 0,1651

Ações % R$
Petrobras PN +1,93% 34,87 
Vale ON +1,30% 68,00 
ItauUnibanco PN +1,88% 24,93 
Magazine Luiza ON -5,39% 3,16 
Alpartagas PN -13,54% 19,35 
Americanas ON -7,82% 13,90

IBOVESPA: +0,55% 106.471 pontos

Iene 135,32
Libra est. 0,83
Euro 0,98
Peso arg. 132,89

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,0% 5,1660 5,1670 -0,1%

PTAX  (BC) -0,5% 5,2159 5,2165 +0,5%

PARALELO -1,1% 5,0400 5,4700 -0,2%

TURISMO -1,1% 5,0400 5,4500 -0,2%

EURO -1,0% 5,3030 5,3057 +0,2%

R$/m2 JUN JUL %m %ano %12m
Paraná 2.072,20 2.206,04 6,46 10,12 12,38
Norte 2.035,05 - -0,78 4,99 7,47
Oeste 2.227,55 - 5,41 9,15 18,39

DÓLAR 05/08

Iene R$ 0,0386
Libra est. R$ 6,29
Peso arg. R$ 0,039
R$1: 1.316,83 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/08 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JULHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

JJUUNN JJUULL AAGGOO
TJLP (%) 6,82 7,01 7,01
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA ago/22 1.614,75 -0,25 12,2%
FARELO ago/22 499,10 -14,60 21,6%
MILHO set/22 610,25 8,00 2,5%
TRIGO set/22 775,75 -6,75 -3,9%

SOJA 170,19 1,2% -3,0% 168,00
MILHO 77,36 1,2% -0,8% 77,00
TRIGO 112,24 0,0% 1,3% 112,00
BOI GORDO 301,84 0,1% -0,3% 300,00
SUINO 6,03 0,0% 0,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 05/08 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 05/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 -2,7% -2,7%
SOJA Paranaguá 191,00 -2,1% -1,0%
MILHO Cascavel 84,00 5,0% 1,2%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0088  ffííssiiccaass  1155//0088,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0088

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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Minguante
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Nova
27/08 -05h16

Cheia
11/08 -22h36
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Pode glorificar em pé, deitada e de ladinho, porque agosto 
começa cheio de notícias boas e a semana será muito gene-
rosa para você, tourinha! Seu poder de iniciativa e suas 
habilidades ficam no modo turbo na vida profissional e os 
contatinhos vão triplicar com a sua popularidade em alta. 
A união faz a força e você vai convencer quem quiser com 
sua boa lábia e simpatia.

Taí uma semaninha feita de encomenda pelos astros para 
você tirar a barriga da miséria, geminiangel! Vênus joga 
um bolaço na sua Casa da Fortuna e se fica em harmonia 
com Marte e Urano, apontando ganhos inesperados nos 
assuntos financeiros. Papos e interesses e com parentes 
e pessoas queridas ficam mais estimulados e o trabalho 
deve render bastante.

Bora realizar seus sonhos, lacrar e lucrar, meu cristalzinho? 
Se fosse você não pensaria duas vezes para topar o con-
vite, pois o seu astral tá mais do que protegido e tudo deve 
caminhar do jeitinho que espera. Pode alcançar conquistas 
e colocar ideias em prática sem a menor dificuldade nessa 
semana e ainda vai contar com apoio de amigos, parentes 
e colegas.

Vênus age num setor chatinho do seu Horóscopo, só que 
troca vibes maravilindas com os astros e deixa a sua intuição 
tinindo para farejar boas oportunidades e dar tacadas certei-
ras, principalmente na profissão. Tá livre na pista? Crush que 
não conhece pode mexer com os seus sentidos.

O período será perfeito sem defeitos para consolidar seus planos 
e realizar aquelas mudanças com as quais vem sonhando há 
tempos. Trocar ideias e experiências com amigues e pessoas 
que se afinam contigo deve ser bem lucrativo, inclusive para o 
seu bolso. No lado amoroso, se melhorar estraga, meu cristal-
zinho! Clima de realização com o xodó. 

O cenário astral está maravigold, Sagita, e você pode esperar 
uma semaninha produtiva e rentável. Vênus, Marte e Urano 
fortalecem a sua determinação, fertilizam a sua criatividade 
e prometem mudanças positivas no serviço e nas finan-
ças. No romance, vai querer quebrar a cama com o mozão. 
Credo, que delícia! 

Horóscopo semanal do dia 1º ao dia 7 de agosto

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Você tem tudo para começar a semana com o pé direito, escor-
piãozinha, principalmente em assuntos que dizem respeito ao 
trabalho, saúde, dinheiro e contatos com pessoas distantes. 
Período de grande entrosamento e cooperação com o love, mas 
se está soltinha na pista prepara o coração porque tem crush 
ciscando na área.

Quer notícia boa, librinha? Então toma e segura com força 
porque tem uma penca! A sua fada sensata Vênus despeja 
energias espetaculares e só faz aspecto positivo no céu, 
turbinando seus talentos e a sua habilidade para se relacionar 
com quem quer que seja. Crush disputado pode cair de amo-
res por você e o benzão, ah, esse não vai querer desgrudar. 

Pode resolver assuntos que se arrastam em seu lar e as suas 
iniciativas terão todo respaldo dos parentes. Ótimas vibes 
também comandam o trabalho e Vênus libera a área para 
você mostrar seus talentos e sua originalidade aquariana: vai 
se destacar e motivar quem estiver à sua volta. No romance, 
o astral fica mais envolvente com o mozão. 

Agosto é o mês do desgosto? Mentira, cabrinha! Se depen-
der dos astros, você vai entrar surfando num mar de sorte e 
oportunidades. Pode esperar ótimas parcerias no trabalho, 
vitórias financeiras e alegrias nas relações pessoais. Se está 
livre e desimpedida pode passar o rodo na pista e se tem um 
love vai curtir uma semaninha deliciosa. 

O astral tá on, minha consagrada, e a próxima semana tem tudo 
para ser perfeita sem defeitos, ainda mais na parte financeira. 
A sua estrela vai brilhar em negociações, compras, vendas e, 
para melhorar, você ainda pode contar com apoio da família para 
concluir uma transação vantajosa. Também terá mais paciência 
e menos pressa para resolver as coisas.

Horóscopo nascido em 6 de agosto

Horóscopo nascido em 7 de agosto

Horóscopo nascido em 8 de agosto

Os nascidos no dia 7 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Peixes. Possuem excelente 
intuição e podem ter outros dons para normais, que os guiam pelos caminhos certos e justos. Mas até che-
garem a esse ponto têm que passar por dificuldades, pessimismo e limitações, timidez, falta de confiança em 
si e negatividade. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 12, formado de Sol e Lua. Sol, 1, Lua,2, 
o lado masculino e feminino em acordo. Mas que pode também causar uma personalidade dúbia, às vezes 
confusa e indecisa, em diversas situações. A soma dá o 3, de Júpiter, que confere generosidade, gosto pelos 
estudos, pela cultura e para aumentar a sua sabedoria cada vez mais. Dá vocação para professor e advogado.

Os nascidos no dia 6 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Aquário. Possuem dons e 
talentos para as Artes de um modo geral. Amam o Belo e o moderno e vivem à procura da verdade. Lutam 
pela justiça. Seu número principal, do dia do nascimento é o 11, número nobre, que não se simplifica, pois 
tem a sua natureza especial. Influi sobre pessoas especiais, originais, criativas e de espírito evoluído, que 
gostam de viver e de trabalhar em favor do próximo. Podem se dar bem na Política e no serviço público. Seu 
lado escuro e negativo pode ser cruel.

Os nascidos a 8 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Câncer. São muito amorosos e ligados 
aos pais, à família de origem e à terra em que nasceram.   Longe delas, vivem de recordações e lembranças, 
que teimam em reviver. Seu número principal, é o 13, formado de 1, número do Sol e de 3, número de Júpiter. 
O Sol que confere dons de liderança e poder e autoridade. Juntos formam o 4, de Urano, que é símbolo de 
modernidade, de trabalho, de evolução e renovação. Dá criatividade também.

Os astros me contam que você tem tudo para se dar bem 
com compras, vendas, negociações e trocas, mas também 
pode receber uma mãozinha da sorte em jogos e loterias. 
Seus dons e sua criatividade estarão mais visíveis no tra-
balho e o sucesso estar mais perto de você. Se você está 
solteira há chance de conhecer sua alma gêmea.

   Loterias
Megasena

01 03 04 05 07 09 10 13
15 16 18 20 21 24 25

Maringá
Londrina
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concurso: 2507Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 07 04 02 09 09 04 

Super Sete concurso: 278C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2347Lotomania

62.055
07.719
35.404
03.252
86.722

15 25 27 30 44 53 74 
VITÓRIA-BA

07 17 20 21 58

DEZEMBRO

02 03 14 15 19 21 26

concurso: 5915

04 06 12 34 35 53 

Chuva

Paranaguá
max 18
min 17

max 28
min 15

Cascavel
max 17
min 11

Foz do Iguaçu
max 17
min 12

max 26
min 15

Curitiba
max 15
min 12

FASES 
DA LUA

Domingo 7/8/2022

Nublado
Segunda 8/8/2022

Chuva

03 07 09 18 19 20 22 24 25 29
34 35 47 53 66 72 75 85 92 99

Lotofácil concurso: 2590

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
27/08 - 05h16

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36
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Nevoeiro
marítimo

Ópera de
Giacomo
Puccini

Autor do
romance
"Moby
Dick"

René
Magritte,

pintor sur-
realista

Resina
fossili-
zada de

pinheiros 

Voto (?),
sistema
adotado
pelo TSE 

Impedida
de se
mexer

Anti-(?),
traje do
piloto do

caça

País
lusófono
da África

Indica o
Sul na

rosa dos
ventos

O aspecto
da pessoa

de bem
com a vida

Período
fértil dos
animais

A Mãe do
Mato

(Folcl.)

Sérgio
Loroza,

ator
brasileiro

O de fábrica é 
sanado no "recall"
Material de escrita

como o velino

Rebotalho

Poder de 
convenci-

mento

Lance 
do vôlei

Sobreloja 
avarandada

Sistema de
TV digital
Game de

cartas

Secreção que não
transmite o novo

coronavírus, segundo
especialistas

Gigante,
em inglês

Veículo de
passeio
turístico
ao Cristo
Redentor

(RJ)
Toma uma

atitude
Doente,

em inglês
Muito

instruída
Agência 
de águas

Ritmo brasileiro ori-
ginário do Nordeste 

Naquele
lugar

Regra e-
clesiástica

Falta de
exatidão

Roupas
esfarra-
padas 

Livro do
Antigo 

Testamento
Telúrio

(símbolo)
Comete

adultério

Modelo de
decotes
Último, 

em inglês

Prefixo de 
"enantese"

Clarea-
mento (?),

técnica 
odontoló-

gica

Fase mais violenta da
Revolução Francesa
Terapêutica baseada

nos meridianos

Postura
para a
selfie

Enfeitar

Sim, em 
francês
(?) cole-
tivo, con-
ceito cen-
tral do pen-
samento
de Jung

Naquele 
lugar

Viaje de
avião

3/ill — oui. 4/dish — last — naum. 5/giant — magic.
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Prefixo de 
"enantese"

Clarea-
mento (?),

técnica 
odontoló-

gica

Fase mais violenta da
Revolução Francesa
Terapêutica baseada

nos meridianos

Postura
para a
selfie

Enfeitar

Sim, em 
francês
(?) cole-
tivo, con-
ceito cen-
tral do pen-
samento
de Jung

Naquele 
lugar

Viaje de
avião
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Tribunal de Contas realizará auditorias
financeiras presenciais nos municípios

Ainda no segundo semestre 
deste ano, o Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná reali-
zará auditoria governamen-
tal financeira em municípios 
paranaenses. As auditorias, 
integrantes do Plano Anual 
de Fiscalização (PAF) de 2022, 
serão executadas de forma 
presencial, por auditores de 
controle externo lotados na 
Coordenadoria de Auditorias 
(CAUD) do TCE-PR. Os municí-
pios serão selecionados con-
forme critérios técnicos.

A competência para rea-
lizar auditorias financeiras 
é assegurada aos Tribunais 
de Contas pela Constituição 
F e d e ra l .  A t u a l m e n t e  é 
uma tendência no Sistema 
Tribunais de Contas brasileiro 
e tem sido fomentada por 
diversas entidades, como a 

Cidades definidas
A Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná já definiu as seis cidades que, até o início de setembro, re-
ceberão eventos presenciais de apresentação da Nova Prestação de 
Contas Municipal. São elas: Jacarezinho (em 16 de agosto), Curitiba 
(18), Toledo (25), Cianorte (30), Francisco Beltrão (1º de setembro) 

e União da Vitória (2 de setembro).

Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), o Instituto Rui Barbosa 
(IRB), o Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil 
(Ibracon), o Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), a 
Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon) e o Banco Mundial.

De acordo com as Normas 
Internacionais das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores apli-
cáveis ao tema, o propósito 
de uma auditoria de demons-
trações financeiras é aumen-
tar o grau de confiança dos 

usuários por meio de opinião 
que forneça razoável segu-
rança quanto à existência ou 
não de distorções relevantes 
nas informações financeiras 
divulgadas.

Com essas ações fisca-
lizatórias, o TCE-PR busca 
aumentar a transparência, a 
credibilidade e a utilidade das 
prestações de contas, assegu-
rando assim aos cidadãos e seus 
representantes, informações 
fidedignas sobre a gestão orça-
mentária, financeira e patrimo-
nial dos entes municipais.

AS auditorias serão executadas de forma presencial, por auditores de controle externo lotados na Coordenadoria de Auditorias do Tribunal

ALEX MIRANDA
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Julgamento da Lei de
Improbidade segue
semana que vem no STF

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) prosseguiu, na quin-
ta-feira (4), o julgamento do 
recurso que discute a retroa-
tividade das alterações na Lei 
de Improbidade Administrativa 
(Lei 8.429/1992) inseridas pela 
Lei 14.230/2021 aos atos de 
improbidade culposos (sem 
intenção) e aos prazos de pres-
crição. Para o relator, ministro 
Alexandre de Moraes (relator), 
a lei não retroage para atingir 
casos com decisões definitivas 
(transitadas em julgado).

Único a votar na sessão de 
hoje além do relator, o minis-
tro André Mendonça divergiu, 
por entender que as conde-
nações definitivas podem ser 
revertidas mediante ação res-
cisória. A análise do Recurso 
Extraordinário com Agravo 
(ARE) 843989, com repercus-
são geral (Tema 1.199), deve 
ser retomada na próxima 
semana, com os votos dos 
demais ministros.

Opção legítima
Segundo Moraes, a partir 

da Lei 14.230/2021, a confi-
guração de atos de improbi-
dade exige a intenção de agir 
(dolo) do agente, e a retirada 
da modalidade culposa (não 
intencional) é uma opção 
legislativa legítima. Para ele, 
a norma mais benéfica rela-
cionada às condutas culposas 
não retroage para aplicação no 
caso de decisões definitivas e 
processos em fase de execução 
das penas.

Para o ministro André 
Mendonça, como a distinção 

Síntese
Na ação julgada, a discussão gira em torno de processos que trami-
tavam antes da mudança da lei, a condenação deve ficar restrita aos 

casos de dolo para enriquecimento ilícito, prejuízo aos cofres públicos 
ou violação de princípios da administração pública. São três categorias 
previstas na lei e que acarretam punições que incluem ressarcimento, 
multas, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Em 
2021, além de aprovar alterações que só permitem a condenação por 
conduta dolosa, o Congresso também reduziu os prazos de investiga-
ção (limitada a no máximo dois anos) e de prescrição (8 anos a partir 
do fato investigado e 4 anos em cada instância judicial). As mudanças 

valeriam só para casos futuros, mas centenas de réus pedem na Justiça 
que valha também para trás. A decisão do STF terá repercussão geral e 

deverá ser aplicada a todos os casos.

Câmara aprova criação de norma
geral para os concursos públicos

 O plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou na 
última quinta (4), em sessão 
virtual, proposta que estabe-
lece regras para os concursos 
públicos para contratação de 
servidores federais. Estados 
e municípios poderão defi-
nir normas próprias. O texto 
segue agora para análise do 
Senado.

O substitutivo aprovado 
estabelece que os concursos 
públicos deverão realizar ava-
liação por provas, ou provas 
e análise de títulos. Também 
será possível a etapa de curso 
de formação. O objetivo das 
seleções públicas de pessoal 
será avaliar conhecimentos, 
habilidades e competências 
para o cargo em questão.

A proposta autoriza a rea-
lização de provas a distância, 
de forma online ou por plata-
forma eletrônica com acesso 
individual seguro. As regras 
específicas serão definidas 
por regulamento da adminis-
tração pública ou do órgão 
contratante, observados os 
padrões legais de segurança 
da informação.

entre atos intencionais e não 
intencionais para a imputação 
de responsabilização jurídica é 
oriunda do direito penal, não 
é possível afastar a aplicação 
do princípio da retroatividade 
da lei mais benéfica, inclu-
sive, para as decisões defini-
tivas. Contudo, a aplicação do 
princípio vale apenas para os 
casos de responsabilização 
exclusivamente por ato não 

intencional (culposo) e desde 
que o sentenciado ajuíze uma 
ação rescisória.

Em relação à prescrição, 
Mendonça defende que os 
novos prazos devem valer para 
os atos de improbidade ante-
riores à lei nova, mas que ainda 
não foram processados, e para 
os processos que ainda estavam 
em tramitação na data de vigên-
cia do novo dispositivo.

PARA Mendonça, não é possível afastar a aplicação do princípio da retroatividade da lei 
mais benéfica, inclusive, para as decisões definitivas
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Pedalada?
O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou o projeto que 
autoriza o governo distribuir verbas federais mesmo em 
período eleitoral. De distribuição de cesta básica a tratores, 
a proposta, que agora virou lei, elimina a trava que impedia 
ao Executivo direcionar recursos novos para redutos 
eleitorais, além de permitir uma série de manobras como o 
redirecionamento de verbas federais enviadas a Estados e 
municípios. O projeto faz parte de um pacote revelado pelo 
Estadão. Para especialistas, a medida cria uma nova espécie 
de “pedalada”.

Pela democracia
Entidades do agronegócio e associações da indústria médica 
aderiram ao manifesto em defesa da democracia articulado 
pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 
Ao todo, mais de 100 entidades subscrevem o documento. O 
manifesto pela democracia faz uma defesa enfática do papel 
do Supremo Tribunal Federal (STF) e, sem citar o presidente 
Bolsonaro, critica “slogans e divisionismos que ameaçam a paz 
e o desenvolvimento” do país.

Economia liberal
Como Bivar, Soraya defende 
o liberalismo econômico e 
um imposto federal único no 
país. “Os mais pobres são o 
que mais pagam os tributos 
e o salário do trabalhador 
nunca entra integralmente no 
seu bolso porque é devorado 
por muitos impostos. Chegou 
a hora de corrigirmos essas 
desigualdades, mas, para 
isso acontecer, é preciso, na 
Presidência da República, 
alguém independente, livre e 
sem amarras para governar”, 
disse aos apoiadores na 
convenção. A senadora 
defendeu reforço no combate 
à corrupção e criticou a 
polarização entre Bolsonaro e 
Lula na corrida presidencial. 
Em discurso durante a 
convenção, ela pediu o voto 
de confiança dos brasileiros e 
ressaltou que o jogo não está 
definido.

Candidata
No último dia 
fixado pelo 
TSE para a 
realização de 
convenções 
partidárias e 
o registro de 
candidaturas, 
o União Brasil 
confirmou 
ontem (5), 
em São Paulo, 
a senadora 
Soraya 
Thronicke 
(MS) como 
candidata do partido à presidência da República. O economista, ex-
secretário da Receita Federal e ex-deputado federal Marcos Cintra 
foi escolhido como vice na chapa. A candidatura da senadora sul-
mato-grossense ocorre após a desistência do residente nacional 
do partido, deputado federal Luciano Bivar (PE), de concorrer à 
uma vaga no Palácio do Planalto nas eleições deste ano. O político 
pretende permanecer na Câmara dos Deputados.

DIVULGAÇÃO

Cassado novamente
Com a aprovação do projeto 
de resolução elaborado 
pelo Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar (CEDP) 
da Câmara Municipal de 
Curitiba (CMC), em dois 
turnos, pela maioria absoluta 
dos vereadores, Renato 
Freitas (PT), ontem (sexta-
feira, 5), teve o mandato 
cassado. O projeto de 
resolução é a consolidação 
do entendimento do CEDP a 
respeito do processo em que 
prevaleceu o entendimento de 
que Freitas perturbou o culto 
religioso e realizou ato político 
dentro da Igreja Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos. Ontem, 
em segundo turno, o placar foi 
de 23 a 7 votos pela cassação 
do mandato, com uma 
abstenção. Agora o projeto de 
resolução será promulgado pela 
Mesa da CMC e publicado no 
Diário Oficial.
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Startup paranaense
Cinco startups do sudoeste 
do Paraná finalizaram, 
neste mês, o Programa 
Startup PR Internacionaliza 
Brasil – Estônia. A Eyhe, de 
Pato Branco, plataforma de 
acolhimento emocional, foi 
selecionada para a imersão 
na capital estoniana, Talin, 
entre 31 de agosto e 20 de 
setembro. A startup implantou 
alterações em sua plataforma 
para atender pessoas 
impactadas pela guerra entre 
Rússia e Ucrânia, em países do 
Leste Europeu.

No pleito!
O ex-governador Orlando 
Pessuti (MDB) foi enfático: 
“continuo como candidato a 
senador”.  Ele afirma que nada 
mudou desde que lançou a 
candidatura. Que não negocia 
espaço e muito menos sairá 
a deputado estadual. “Minha 
candidatura foi aprovada por 
87,4% dos votos na convenção 
partidária de 25 de julho. 
Sigo firme com o trabalho de 
organização de minha agenda 
de campanha, planejamento 
e estruturação de equipe”, 
afirma em nota.

Novos rumos
De acordo com Leandro 
Manfroi, fundador da Eyhe, 
a participação da seleção 
representou um novo 
direcionamento empresarial. 
“Estávamos totalmente 
focados no mercado 
nacional. As mentorias nos 
fizeram enxergar novas 
oportunidades. Com os testes 
de validação em mercados 
externos, acreditamos ainda 
mais no potencial de nosso 
produto no Brasil e no 
mundo”, conta Leandro.

‘Usina do 
Conhecimento’
A gestão municipal de Toledo 
confirmou o repasse de um 
imóvel para a Universidade 

Justiça bloqueia bens de
ex-agentes públicos que
enriqueceram ilicitamente

Em resposta a pedido formu-
lado em ação civil pública por 
ato de improbidade adminis-
trativa ajuizada pelo Ministério 
Público do Paraná, a Vara da 
Fazenda Pública de Goioerê, 
determinou a indisponibili-
dade de bens, no montante de 
R$ 129.485,22, de três ex-agen-
tes públicos e uma pessoa jurí-
dica investigados por enriqueci-
mento ilícito. A ilegalidade teria 
sido cometida a partir de con-
trato mantido pelo Município de 
Quarto Centenário para a execu-
ção de serviços de maquinário 
e terraplanagem. Os requeri-
dos são o ex-prefeito de Quarto 
Centenário e os ex-secretários 
municipais de Administração e 
de Obras e Serviços Públicos na 
gestão 2017-2020 e a empresa 
contratada. O valor fixado 

TRE mantém a cassação e a
inelegibilidade de vereadores

Em julgamento de recurso, 
o Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) referendou decisão ante-
rior e manteve a cassação de 
dois vereadores do município 
de Moreira Sales por compra de 
votos e abuso do poder econô-
mico. Os agentes políticos foram 
alvo de ação de investigação 
judicial eleitoral do Ministério 
Público do Paraná, ajuizada 
por meio da Promotoria 
Eleitoral da comarca.

Os requeridos já haviam sido 
condenados em primeira instân-
cia e recorreram ao TRE. Por una-
nimidade de votos, os desembar-
gadores eleitorais mantiveram a 
sentença, negando o provimento 

do recurso. Com isso, além de 
cassados, os dois permane-
cem inelegíveis e devem pagar 
multa. O acórdão foi publicado 
nesta semana.

Vantagens – No processo 
de investigação, a Promotoria 
Eleitoral realizou ação de busca 
e apreensão em um local que 
seria utilizado para a compra de 
votos, na véspera das eleições, 
em 2020. A partir da análise do 
material recolhido – documen-
tos e celulares, com extrato de 
conversas –, bem como de oitiva 
de testemunhas, foi constatada 
a prática da compra de votos de 
60 eleitores e de abuso de poder 
econômico, com o registro da 

oferta de dinheiro, pagamento 
de combustível e outras vanta-
gens a eleitores.

Como sustentou o MPPR 
na ação deferida pela Justiça 
Eleitoral, “as condutas descri-
tas nestes autos, consistentes 
na distribuição de vantagens 
pessoais indevidas em troca 
de voto, culminaram por afetar 
diretamente o eleitorado, derro-
cando a legitimidade e norma-
lidade das eleições. Isto porque 
os ilícitos tratados nestes autos, 
sejam coletiva ou individual-
mente considerados, não gera-
ram uma mera influência, mas, 
sim, abuso de poder econômico 
indelével e categórico”.

corresponde ao prejuízo ao 
erário causado com os possíveis 
atos de improbidade.

De acordo com a apuração 
da 1ª Promotoria de Justiça 
de Goioerê, iniciada a partir do 
compartilhamento de provas 
obtidas no curso de investiga-
ção dos núcleos de Guarapuava 
do Gepatria e Gaeco, serviços 
contratados pelo município 
não foram efetivamente pres-
tados e tiveram seus pagamen-
tos justificados a partir da falsi-
ficação do controle de horários 
de uso das máquinas.

“O pagamento irregular 
das horas/máquina ocorreu 
em tamanha intensidade, que 
em determinado período che-
garam a ser pagas em média 
25 horas/máquina por dia útil”, 
demonstrou o MPPR ao propor 

a medida judicial.
Além da inexecução parcial 

do contrato, os investigados 
teriam montado um esquema 
para que eles próprios ficas-
sem à frente da fiscalização 
dos serviços, de modo a viabili-
zar o enriquecimento indevido. 
Ao todo, teriam sido pagos 
indevidamente à empresa con-
tratada 647,75 horas/máquina 
entre os anos de 2016 e 2017.

A Promotoria pediu a conde-
nação dos citados por improbi-
dade administrativa, com apli-
cação das sanções previstas na 
legislação, entre elas, a perda 
do cargo público, a suspensão 
dos direitos políticos, o ressar-
cimento dos danos causados ao 
erário, o pagamento de multa e 
a proibição de contratar com o 
poder público.

A ilegalidade teria sido cometida a partir de contrato mantido pelo Município de Quarto Centenário para a execução de serviços de maqui-
nário e terraplanagem
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Prêmio Fiep de Jornalismo
Estão abertas as inscrições para o 8º Prêmio Sistema Fiep de 

Jornalismo. A principal novidade desta edição é o aumento no 
valor da premiação. Serão mais de R$ 120 mil. O vencedor de 
cada uma das cinco categorias (jornalismo impresso, internet, 

fotojornalismo, reportagem de rádio e reportagem de TV) 
recebe R$ 8 mil. O segundo, R$ 6 mil, e o terceiro, R$ 4 mil. As 

inscrições podem ser feitas até dia 3 de fevereiro.

Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR). Segundo a reitoria da 
universidade, o local será usado 
como centro para diversas 
atividades ligadas à educação e 
fomento às novas tecnologias.  
“Será realmente uma ‘Usina 
do Conhecimento’. Vamos 
trabalhar as necessidades locais 
e consolidar nossa presença em 
terras toledanas”, disse o reitor 
Marcos Flávio.

Nota Paraná
Os deputados estaduais 
aprovaram por unanimidade o 
Projeto de Lei que permite aos 
consumidores paranaenses a 
vinculação do seu CPF a um 
CNPJ para fins de doações 
do Programa de Estímulo à 
Cidadania Fiscal (Nota Paraná). 
O projeto de autoria dos 
deputados estaduais Evandro 
Araújo (PSD) e Ademar Traiano 
passará ainda por mais uma 
votação formal, para então ser 
encaminhado para sanção do 
Governo do Estado.

Nota Paraná II
De acordo com o texto, os 
consumidores que desejarem 
poderão cadastrar um 
CNPJ no Nota Paraná, via 
aplicativo ou site, e quando 
forem realizar as operações 
com o CPF, simultaneamente 
os créditos serão doados 
para o CNPJ da entidade 
cadastrada. As entidades 
que podem ser indicadas 
atuam com assistência social, 
saúde, cultura, esportes ou 
proteção animal.

RuralTech
O RuralTech – Tecnologia 
e Inovação para o Campo, 
em Santa Helena, está 
programado para o período 
de 18 a 20 de agosto. Além de 
atender ao público relacionado 
ao setor agropecuário, o 
RuralTech contará com a Feira 
de Sabores, com a exposição e 
comercialização de produtos 
de agroindústrias familiares 
rurais.
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Câmara aprova punição
para golpes cometidos
por meio de redes sociais

O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta 
que estabelece punição para 
quem aplica golpes por meio 
das redes sociais. A pena 
será maior quando a vítima 
é idosa ou parte de uma rela-
ção amorosa.

A proposta aprovada, que 
segue para o Senado, é o 
substitutivo ao projeto de Lei 
4229/15, que propõe a alte-
ração do Código Penal para 
incluir novas hipóteses do 
crime de estelionato, que é a 
busca de vantagem por meio 
de fraudes que induzam a 
vítima a erro: estelionato 
emocional, fraude eletrônica, 
estelionato contra idoso ou 
vulnerável.

Segundo a proposição, o 
crime de estelionato foi poten-
cializado pela internet e as 
novas interações por meio de 
redes sociais e outros aplica-
tivos. “O criminoso utiliza-se 
da facilidade do meio virtual 
para enganar suas vítimas, o 
que enseja um agravamento 
da reprimenda a ser imposta 
nesses casos”.

NOVOS CRIMES
Pelo texto aprovado, o 

Lei que institui piso para
enfermagem entra em vigor

A lei que estabelece o piso 
salarial nacional para enfer-
meiros, técnicos de enferma-
gem, auxiliares de enferma-
gem e parteiras entrou em 
vigor ontem (sexta-feira (5), 
com a publicação no Diário 
Oficial da União.

Sancionada na quinta (4), 
pelo presidente da República, 
Jair Bolsonaro, a Lei estipula 
que, em todo o país, enfer-
meiros não poderão receber 
menos que R$ 4.750, inde-
pendentemente de trabalha-
rem na iniciativa privada ou 
no serviço público federal, 
estadual, municipal ou do 
Distrito Federal.

Para técnicos de enferma-
gem, o salário não pode ser 
inferior a 70% deste valor, ou 

Veto
Ao sancionar a lei, o Palácio do Planalto vetou um dos artigos do 
texto inicial que o Congresso Nacional aprovou no mês passado. 
Em uma mensagem também publicada no Diário Oficial da União 
de ontem, o próprio presidente Jair Bolsonaro explica ter vetado 
o trecho que determinava que o valor do piso seria reajustado 

anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) após consultar os ministérios da Economia, Educação, do Tra-

balho e Previdência, Saúde e da Advocacia-Geral da União (AGU).

seja, a R$ 3.325. Já os auxilia-
res e as parteiras não podem 
receber menos que a metade 
do piso pago aos enfermeiros, 
ou seja, abaixo de R$ 2.375.

Por força da emenda 
Constitucional 124, promul-
gada em meados de julho, a 
União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios têm até 
o fim do atual exercício finan-
ceiro para ajustar as remunera-
ções e os respectivos planos de 

carreira de seus profissionais.
A lei que institui os pisos 

nacionais também deter-
mina que as remunerações e 
salários atualmente pagos a 
quem já ganha acima desses 
pisos deverão ser mantidas, 
independentemente da jor-
nada de trabalho para o qual 
o trabalhador foi admitido. E 
que também os acordos indivi-
duais ou coletivos devem res-
peitar esses valores mínimos.

estelionato emocional ocorre 
se a vítima entregar bens ou 
valores como parte de uma 
relação afetiva. O criminoso 
poderá ser enquadrado como 
estelionatário e estará sujeito 
à pena de 1 a 5 anos.

A pena será de 4 a 8 anos no 
caso de fraude eletrônica com 
uso de informações fornecidas 
pela vítima ou terceiros por 
meio de contatos nas redes 
sociais, telefones ou e-mail. Os 
golpes aplicados por clonagem 
de aplicativos serão punidos 
com a mesma pena.

A penalidade será o triplo 
se a vítima for idosa ou pes-
soa vulnerável, crime que será 
incluído ainda no rol dos cri-
mes hediondos.

A proposta também cria 
novos agravantes para o 
estelionato: a pena será 
ampliada pela metade se o 
prejuízo for de grande quan-
tia; e aumentada em até 2/3 
se o criminoso se utilizar de 
entidade de direito público 
ou de instituto de economia 
popular, assistência social ou 
beneficência.

O estelionato emocional ocorre se a vítima entregar bens ou valores como parte de uma 
relação afetiva. O criminoso poderá ser enquadrado como estelionatário e estará sujeito à 
pena de 1 a 5 anos

Tempo de sobra
Os estabelecimentos também 
contarão com horário 
especial de atendimento nos 
tradicionais ‘Sabadões’ (6 e 13). 
O expediente será das 9h às 
17h. Entre os filiados da Aciu 
o clima é de otimismo. Uma 
série de promoções, preparadas 
especialmente para a ocasião, 
além de condições facilitadas de 
pagamento, devem contribuir 
para incrementar o fluxo de 
vendas. 

Mutirão do emprego
A Agência do Trabalhador de 
Umuarama captou mais de 250 
vagas junto a empregadores da 
área industrial para o mutirão 
do emprego na indústria, 
realizado nesta sexta (5) – sem 
intervalo para o almoço. Entre 
as empresas contratantes 
estão Levo, Alimentos Zaeli, 
Estofados Hellen, Estofados 
Savana, Sorvetes Guri, Cama 
Inbox e Baterax, entre outras.

Setor em destaque
O presidente da Aciu, 
Miguel Fuentes Romero 
Neto, destaca o excelente 
momento vivenciado pelo setor 
alimentício. Aproximadamente 
500 oportunidades 
foram disponibilizadas 
pela agência nesta sexta. 
Além das contratações e 
encaminhamentos, o mutirão 
dedicou atenção a pessoas 
que encontram dificuldades 
de colocação no mercado de 
trabalho por conta de baixa 
escolaridade ou falta de 
qualificação.

A postos
As empresas de Umuarama já 
estão prontas para receber a 
30ª edição do Rally dos Sertões, 
que terá largada em Foz e fará 
a primeira parada na Capital da 
Amizade nos dias 27 e 28 deste 
mês. A preparação envolveu 
a caravana Sebrae, o Senac e 
vários setores do município, 
com respaldo da Aciu. 

Movimentação 
bem-vinda
Somando pilotos e equipes, 
produtores, engenheiros, 

Horário especial
O presidente do Sindilojistas, José Roberto Marques, e a presidente 

do Sindicato dos Empregados no Comércio, Miromar Ponciano 
de Andrade, assinaram termo aditivo à convenção coletiva de 

trabalho, ampliando o horário de atendimento do comércio de 
Umuarama na antevéspera do Dia dos Pais (14). Com a alteração, 

os estabelecimentos atenderão das 9 às 22h na sexta (12). 

mecânicos, técnicos, imprensa 
e comissão organizadora, mais 
de 2.500 pessoas chegarão ao 
município no dia 27. A parada 
para a avaliação dos veículos 
será no Lago Aratimbó, que 
terá uma estrutura montada 
especialmente para o evento. 
A concentração das equipes 
será na Vila Sertões, montada 
no parque de exposições.

Agenda de licitações
Cinco processos movimentam 
a agenda de agosto e setembro 
da Diretoria de Contratos e 
Licitações da prefeitura de 
Umuarama. Além de cinco 
tomadas de preços, 21 pregões 
eletrônicos apresentam 
reais oportunidades de 
negócios para empresas de 
todos os portes – inclusive 
para microempreendedores 
individuais (MEI). Acesse 
https://bit.ly/3vJ8Nfk para 
conferir a agenda completa.

Ponta de Estoque
A 45a edição da tradicional 
Feira Ponta de Estoque tem 
tudo para supreender. Pela 
diversidade e promoções 
incríveis, principalmente. Em 
muitos casos, os abatimentos 
deverão ultrapassar 70%. 
Imperdível: no pavilhão da 
Indústria e Comércio do parque 
de exposições nos dias 18/quinta 
(19h30 às 22h), 19/sexta (9h30 às 
22h) e 20/sábado (9h às 18h).

Semana Jurídica
Em destaque na agenda a 
Semana Jurídica da UniALFA. A 
programação, que conta com o 
apoio da Aciu, será desenvolvida 
de 8 (segunda) a 11/8 (quinta) 
no centro cultural Vera Schubert, 
sempre a partir das 19h20. A 
realização do maior evento 
jurídico do Noroeste é um marco. 
As vagas são limitadas. Confira a 
programação completa e efetive 
sua inscrição acessando www.
alfaumuarama.edu.br/eventos.

“Para ver muita coisa é preciso 
despregar os olhos de si 
mesmo” - Nietzsche

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do 
Empresário!
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Taxistas de Umuarama já cadastrados
poderão receber novo auxílio Federal

Teve início ontem (sexta-
-feira, 5) e vai até o dia 15 de 
agosto, o novo prazo para que as 
prefeituras cadastrem taxistas 
que poderão receber o benefício 
emergencial concedido a moto-
ristas de táxi, o Bem-Taxista. Ele 
será pago até dezembro pró-
ximo como ajuda para com-
pensar a elevação do preço de 
combustíveis e derivados.

Em Umuarama, a Sestram 
(Secretaria Municipal de 
S e g u ra n ç a ,  Trâ n s i t o  e 
Mobilidade Urbana) já realizou 
o cadastro oficial de 31 profis-
sionais através da Umutrans 
(Departamento de Trânsito de 
Umuarama).

Ainda de acordo a assesso-
ria, todos os taxistas possuem 
alvará e estão aptos para rece-
ber o benefício que será dispo-
nibilizado pelo Governo Federal.

O cadastro dos profissio-
nais foi realizado antecipada-
mente ao período determi-
nado pelo Governo, em virtude 
da aferição dos taxímetros, 
que deverá ser realizada nas 

próximas semanas. O traba-
lho será feito pelo Instituto de 
Pesos e Medidas (Ipem), que 
enviará equipes ao municí-
pio para analisarem os equi-
pamentos acompanhados de 
servidores da Umutrans.

O auxílio emergencial come-
çará a ser pago no dia 16 de 
agosto em seis parcelas de R$ 
1 mil, “observadas a quanti-
dade de taxistas elegíveis e o 
limite global disponível para o 
pagamento do auxílio”, infor-
mou, em Brasília, o Ministério 
do Trabalho.

Têm direito ao benefício 
motoristas de táxi registrados 
nas prefeituras, titulares de 
concessões ou alvarás expedi-
dos até 31 de maio.

Segundo o ministério, a 
prestação das informações 
caberá inteiramente às pre-
feituras (ou ao governo do 
Distrito Federal, no caso da 
capital federal), não sendo 
necessária qualquer ação por 
parte dos taxistas. Em caso 
de dúvidas, o motorista deve 

entrar em contato com a pre-
feitura para verificar o cadastro 
municipal.

PAGAMENTO
“É importante esclarecer 

que o mero cadastramento dos 
taxistas não garante o paga-
mento do Benefício Taxista. 
Os dados enviados pelos entes 
municipais e distrital serão 
analisados pela Dataprev 
(Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência 
Social) para identificação dos 
profissionais elegíveis”, anun-
ciou o ministério.

As duas primeiras parcelas 
- referentes a julho e agosto - 
serão pagas em 16 de agosto. 
No dia 30, receberão o auxílio 
taxistas das cidades cujas pre-
feituras perderem o primeiro 
prazo para enviar os dados dos 
trabalhadores ao governo.

Nilton Ferreira da Silva, é 
taxista há pouco tempo em 
Umuarama, e fica no ponto 
de taxis da Nova Estação 
Rodoviária. Segundo ele, o 

Regularizados
O motorista que estiver com o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) 

pendente de regularização junto à Receita Federal não poderá rece-
ber o valor. Além disso, o benefício não poderá ser pago cumulati-

vamente com o auxílio caminhoneiro. Mais informações podem ser 
obtidas por meio do aplicativo Caixa Tem.

Depois de agredir companheira, marido
se tranca dentro de casa com os filhos

A Polícia Militar (PM) de 
Umuarama atendeu uma ocor-
rência de violência domés-
tica na madrugada de ontem 
(sexta-feira, 5) no parque 
Jabuticabeiras de Umuarama. 
Após agredir a companheira, 
um homem teria se trancado 
com as crianças do casal den-
tro da residência.

O caso aconteceu por 
volta das 00h e, no local, a 
solicitante, de 24 anos, disse 
aos policiais que, motivado 
por ciúmes, o homem, de 43 
anos, a teria agredido com 
um soco e também a gol-
peado com uma chave que 
estaria em sua mão, cau-
sando uma pequena lesão.

Logo após o episódio, o 
autor das agressões entrou 
na residência com as crianças 
e trancou a moça para o lado 
de fora, não permitindo sua 
entrada.

Diante do ocorrido, as par-
tes foram encaminhadas até a 
Delegacia de Polícia, que apli-
cará as medidas necessárias 
ao caso.

O auxílio emergencial começará a ser pago dia 16, em seis parcelas de R$ 1 mil, segundo o 
Ministério do Trabalho

ALEX MIRANDA

benefício é bem-vindo, princi-
palmente depois da troca de 
local onde os motoristas aguar-
dam seus clientes. “Antes o 
ponto era na velha rodoviária, 

onde há grande fluxo de pes-
soas. Aqui, na Nova rodoviária, 
ficamos à espera, na maioria das 
vezes, dos passageiros que che-
gam nos ônibus”, salienta.

APÓS a agressões, o autor trancou a mulher para fora de casa e ficou do lado de dentro 
com os filhos
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PMs de 
Umuarama 
apreenderam 
este revólver 
Taurus de 
calibre 38, 
municiado com 
seis cartuchos. 
A arma estava 
na posse de 
um homem de 
19 anos na 
avenida Ma-
ringá (centro 
da cidade). 
A apreensão 
aconteceu 
depois que os 

policiais receberam a denúncia de que um casal estaria brigando em via pú-
blica. Assim que encontraram o casal, que estava dentro de um veículo Fiat 
Toro de cor branca, notaram que tanto homem, quanto a mulher estavam 
bastante tranquilos. Mesmo assim, os policiais resolveram fazer uma revista, 
quando encontraram o revólver. Diante disto, o homem e o armamento 
foram apresentados à 7ª Subdivisão Policial (SDP).

DIVULGAÇÃO
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Brasil também é potência entre
amputados no futebol adaptado

Sendo o esporte mais 
popular do mundo, é natu-
ral que o futebol tenha rece-
bido diferentes adaptações 
para ser jogado por pessoas 
com deficiência. As versões 
para cegos (antigo futebol de 
cinco) e paralisados cerebrais 
(antes conhecido como fute-
bol de sete, que se despediu 
da Paralimpíada em 2016, no 
Rio de Janeiro) são as mais 
conhecidas do público brasi-
leiro, devido à presença em 
Jogos Paralímpicos e Parapan-
Americanos. Há, também, o 
power soccer, disputado em 
cadeiras de rodas e que é uma 
das modalidades candidatas a 
estrear no movimento paralím-
pico em Los Angeles (Estados 
Unidos), em 2028.

O maior artilheiro do mundo também é brasileiro. Rogerio Rodrigues de Almeida, nasceu 
sem perna esquerda, devido a uma má formação

DIVULGAÇÃO

Brasileiros levam prata e bronze
em Mundial de Paracanoagem

O Brasil subiu duas vezes 
ao pódio ontem (sexta-feira, 5) 
no Mundial de Paracanoagem 
em Halifax (Canadá). Vice-
campeão olímpico em Tóquio, 
Luis Carlos Cardoso voltou 
a conquistar prata nos 200 
metros KL1 (prova em caia-
que com atletas que usam 
somente os braços).  E teve 
também pódio feminino com 
Mari Santilli, que brilhou com 
o bronze em sua estreia na 
disputa dos 200m VL3 (canoa 
havaiana na qual o competidor 
usa braços, o tronco e as per-
nas na remada).

Assim como nos Jogos de 
Tóquio, o piauiense Luís Carlos 
deixou escapara o ouro para o 
mesmo adversário: o húngaro 
Peter Kiss que cruzou a linha 

Rafael Nadal anunciou nesta sexta-feira (5) que desistiu do evento de pre-
paração para o Aberto dos Estados Unidos na próxima semana em Montre-
al, no Canadá, devido à mesma distensão abdominal que o obrigou a ficar 
de fora da semifinal de Wimbledon no mês passado. A tentativa de Nadal, 
número três do mundo, de conquistar todos os Grand Slams do calendário 
terminou depois que ele desistiu de seu tão esperado confronto contra o 
australiano Nick Kyrgios menos de 24 horas antes da partida. Nadal, que 
soma 22 títulos de Grand Slam, é cinco vezes campeão do ATP 1000 
em Montreal, que começa na segunda-feira (8). O campeão de Wimb-
ledon, Novak Djokovic, também se retirou do evento na quinta-feira, pois 
não pode entrar no país sem estar totalmente vacinado contra a Covid-19, 
enquanto o britânico Andy Murray recebeu um dos quatro convites.

Fora (por enquanto) da 
mira paralímpica, há o futebol 
para amputados. O esporte 
surgiu na década de 80 e teve o 
primeiro torneio internacional 
realizado em Seattle (Estados 
Unidos), há 38 anos. Em cada 
lado, são sete jogadores com 
amputações ou má formação 
nos membros inferiores (os 
seis de linha) ou superiores 
(goleiros, que não podem sair 
da área). As partidas são dis-
putadas em dois tempos de 
25 minutos. O campo tem 60 
por 40 metros e a meta pos-
sui dois metros de altura por 
cinco de largura.

Segundo a Federação 
Mundial de Futebol para 
Amputados (WAFF, na sigla 
em inglês), a modalidade é 

praticada, atualmente, em 50 
países, sendo seis da América 
do Sul. No Brasil, ela chegou 
em 1986, em Niterói (RJ), com 
o primeiro time formado na 
Associação Niteroiense de 
Deficientes Físicos (Andef). 
Três anos depois, o país 
estreou na Copa do Mundo, 
obtendo o terceiro lugar.

Não demorou para o Brasil 
se tornar uma potência, con-
quistando quatro títulos mun-
diais, em 1999, 2000, 2001 
e 2005. O maior artilheiro do 
mundo também é daqui: o 
paulista Rogerio Rodrigues de 
Almeida, de 40 anos. Rogerinho, 
como é conhecido, nasceu 
sem perna esquerda, devido 
a uma má formação. Em 21 
anos de carreira, a maior parte 

de chegada em 48s40. O brasi-
leiro chegou em segundo lugar 
(49s14) e o bronze ficou com 
francês Remy Bolle (50s98).

“Estou feliz demais. Faz 
10 anos que estou na canoa-
gem, todo ano conquistou 
uma medalha e este ano não 
poderia ser diferente. Quase 
peguei o primeiro lugar, mas 
vou trabalhar cada vez mais 
para garantir esse primeiro 
lugar aí”, disse Luís Carlos, logo 
após a prova.

A paranaense Mari Santilli 
também comemorou muito 
o bronze, sua primeira meda-
lha na canoa havaiana. Ela 
completou a prova nos 200m 
VL3 na terceira posição, em 
1m03s97, atrás das experientes 
britânicas Charlote Henshaw 

(59s58) medalha de ouro, e 
Hope Gordon (1m00s84) que 
ficou com a prata.

“Eu sou categoria baby, 
estreia, elas são mais expe-
rientes, então 2023 que me 
aguarde”, projetou Santilli, 
que volta a competir às 10h52 
deste sábado (6), na final dos 
200m do caiaque (KL3).

representando a seleção brasi-
leira, foram mais de 580 gols.

“Graças a Deus e minha 
família, consegui ganhar des-
taque no Brasil e fora daqui 
também. Desde que conheci 
a modalidade, apaixonei-
-me e comecei a levá-la com 

profissionalismo, dedicação e 
esforço nos treinos. Também 
agradeço aos meus compa-
nheiros de time e seleção. Sem 
eles, nada disso seria possível”, 
disse o atacante, que é capitão 
do Corinthians/Mogi, de Mogi 
das Cruzes (SP).

VICE-CAMPEÃO olímpico em Tóquio, 
Luis Carlos Cardoso voltou a conquistar 
prata nos 200 metros KL1
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Movimento Vacina Mais Umuarama
começa segunda em horário especial

Após o sucesso da campa-
nha nacional “Vacina Mais” 
em Umuarama, quando em 
apenas uma semana mais 
de 3 mil pessoas foram às 
unidades básicas de saúde 
para se vacinar contra covid e 
influenza (gripe), a Secretaria 
Municipal de Saúde decidiu 
realizar sua própria versão da 
ação. E a partir da próxima 
segunda-feira (8), as UBS vão 
atender em horário especial, 
das 17h às 20h, oferecendo 
um esquema especial de mul-
tivacinação na cidade.

Herison Cleik da Silva Lima, 
secretário municipal de Saúde, 
chama a atenção da popu-
lação para que aproveitem 
a oportunidade, pois haverá 
imunizantes para crianças, 
adultos e idosos, em todas as 

Vacina no Sesc 
A Secretaria de Saúde preparou cronograma especial de vacinação 

contra Covid-19 para hoje (6). Haverá imunizantes para todos os 
públicos – desde crianças com idade a partir de 3 anos até a quarta 

dose para pessoas com 40 anos ou mais. Desta vez a campanha 
será realizada na agência local do Sesc, que ficará de portas abertas 
das 13h30 às 17h30. A coordenadora do Programa de Imunização, 
Lilia Simeire da Silva Hidalgo, informa que serão disponibilizadas 

primeiras doses (D1) para crianças com 3 anos completos – e acima 
dessa idade –, segundas doses (D2) da Coronavac para todas as 

pessoas (inclusive os imunossuprimidos) que fizeram a D1 no dia 
9 de julho ou em datas anteriores, da Pfizer para todas as pessoas 

acima de 12 anos e também os imunossuprimidos que fizeram a D1 
dia 15 de julho ou em datas anteriores e Astrazeneca para os que 
fizeram a D1 dia 10 de junho ou em datas anteriores. A programa-
ção completa pode ser acessada no site da Prefeitura, no banner 

eletrônico Calendário de Vacinação.

Ações da Campanha de Amamentação Agosto Dourado
Gestantes e puérperas 

(mulher que acabaram de dar à 
luz) têm atendimento especial 
em todas as unidades básicas de 
saúde de Umuarama, durante 
todo o ano. Porém, agosto é um 
mês mais que especial, quando 
será realizada a Campanha 
Nacional de Amamentação 2022 
– Agosto Dourado, com uma 
série de ações de valorização 
do ato de amamentar.

De acordo com a coordena-
dora de Atenção Primária em 
Saúde, Jaqueline de Bortoli, 
a campanha tem como obje-
tivo fortalecer os laços, ofere-
cendo apoio e sensibilizando 
as mães sobre o ato de ama-
mentar, minimizando o des-
mame precoce dos bebês. “O 
nome Agosto Dourado foi esco-
lhido por estar relacionado ao 
padrão ouro de qualidade do 
leite humano. Toda população 
é convidada a contribuir com 
a sensibilização dos profis-
sionais de saúde, população, 
gestantes e os parceiros sobre 
a importância do aleitamento 
materno para a saúde da mãe 
e do bebê”, detalha.

O secretário municipal de 
Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, ressalta que são muitos 
os benefícios da amamentação 
para a saúde do bebê, como 
fortalecimento do sistema 
imunológico, prevenção de 

UBS, e em horários especiais. 
“O Movimento Vacina Mais 
Umuarama tem início dia 8 de 
agosto e vai até dia 9 de setem-
bro. Porém, além de vacinar 
contra covid e influenza, 
decidimos ampliar e incor-
porar as campanhas de vaci-
nação contra poliomielite 
(paralisia infantil) e multi-
vacinação (atualização da 
caderneta)”, observa.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Programa de Imunização, Lilia 
Simeire Silva Hidalgo, indica 
que as UBS vão vacinar contra 
covid, influenza e imunizantes 
de rotina das 17h às 20h. “A 
primeira UBS a receber a cam-
panha será a do Jardim União 
(Cohapar I), na segunda-feira 
(8). Na terça (9) serão as UBS 
Central, Industrial, Jardim 

Cruzeiro (Cohapar III) e 26 de 
Junho. Na quarta (10) serão 
Guarani-Anchieta, San Remo 
e Ouro Branco. Na quinta (11) 
Cidade Alta e Jardim Cruzeiro. 
Na sexta não teremos campa-
nha, mas no sábado (13) a UBS 
Cidade Alta atende das 8h às 
11h30”, comenta.

Ela recomenda que as pes-
soas fiquem atentas às redes 
sociais da Prefeitura e tam-
bém que entrem em contato 
com a UBS de seu bairro para 
saber os detalhes e solicitar 
informações. “Toda equipe 
está preparada para escla-
recer quaisquer dúvidas. O 
importante é que os pais não 
deixem de levar seus filhos 
para vacinar contra a polio-
mielite, para atualizar a car-
teirinha de vacinação e até 

para vacinar contra covid, 
caso já tenham filhos com 
três anos completos ou acima 
dessa idade”, afirma.

A campanha de multiva-
cinação é destinada a crian-
ças e adolescentes menores 

de 15 anos e o horário de 
atendimento será das 8h 
às 11h e 13h30 às 16h. Já a 
campanha contra poliomie-
lite é destinada a crianças 
menores de cinco anos, no 
mesmo horário.

obesidade, desenvolvimento 
do sistema nervoso central, 
prevenção de anemias e para 
a mãe diminuição do sangra-
mento pós-parto, auxilia na 
redução de peso, redução da 
incidência de câncer de mama, 
ovário e endométrio e prote-
ção contra doenças cardiovas-
culares. “As unidades de saúde 
realizam ao longo do ano gru-
pos de gestante e puérperas 
e neste mês terá como tema 
amamentação”, comenta.

No dia 26 de agosto (uma 
sexta-feira), às 13h30, acon-
tece no Centro Cultural Vera 
Schubert o encerramento da 

campanha Agosto Dourado, 
com palestras sobre a impor-
tâ n c i a  d o  a l e i ta m e n t o 
materno, que serão minis-
tradas pela enfermeira obs-
tetra Daysi Mara Murio Ribeiro 
Rodrigues e pela fonoaudió-
loga Daiane Augusto Caetano 
Ribeiro. “Após as palestras, tere-
mos concurso de paródia, com 
as apresentações das equipes 
de saúde abordando o tema 
aleitamento materno. Será uma 
tarde muito importante não só 
para as mamães, mas para toda 
a comunidade, que está convi-
dada a participar desse evento”, 
afirma Jaqueline.

O nome Agosto Dourado foi escolhido por estar relacionado ao padrão ouro de qualidade 
do leite humano
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Na próxima segunda (8), os usuários 
dos Cras de Umuarama poderão partici-
par de uma capacitação para fabricação 
caseira de compotas de frutas. Além 
da produção para o próprio consumo e 
familiar, a atividade pode se tornar uma 
fonte de renda extra, caso os participan-
tes se interessem pela comercialização 
das compostas. A ação é resultado de 
uma parceria entre a Secretaria Municipal 
da Assistência Social, que fornecerá os 
ingredientes e insumos para a produção, 
e o Banco de Alimentos da Secretaria 
Municipal de Agricultura, que vai parti-
cipar com o instrutor para a capacitação 
e ceder as instalações. Na segunda, o 
curso será destinado aos usuários do Cras 
1, na quarta (10) ao público do Cras 
2 e na sexta (12) para os frequentado-
res do Cras 3.

ASSESORIA/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Pode glorificar em pé, deitada e de ladinho, porque agosto 
começa cheio de notícias boas e a semana será muito gene-
rosa para você, tourinha! Seu poder de iniciativa e suas 
habilidades ficam no modo turbo na vida profissional e os 
contatinhos vão triplicar com a sua popularidade em alta. 
A união faz a força e você vai convencer quem quiser com 
sua boa lábia e simpatia.

Taí uma semaninha feita de encomenda pelos astros para 
você tirar a barriga da miséria, geminiangel! Vênus joga 
um bolaço na sua Casa da Fortuna e se fica em harmonia 
com Marte e Urano, apontando ganhos inesperados nos 
assuntos financeiros. Papos e interesses e com parentes 
e pessoas queridas ficam mais estimulados e o trabalho 
deve render bastante.

Bora realizar seus sonhos, lacrar e lucrar, meu cristalzinho? 
Se fosse você não pensaria duas vezes para topar o con-
vite, pois o seu astral tá mais do que protegido e tudo deve 
caminhar do jeitinho que espera. Pode alcançar conquistas 
e colocar ideias em prática sem a menor dificuldade nessa 
semana e ainda vai contar com apoio de amigos, parentes 
e colegas.

Vênus age num setor chatinho do seu Horóscopo, só que 
troca vibes maravilindas com os astros e deixa a sua intuição 
tinindo para farejar boas oportunidades e dar tacadas certei-
ras, principalmente na profissão. Tá livre na pista? Crush que 
não conhece pode mexer com os seus sentidos.

O período será perfeito sem defeitos para consolidar seus planos 
e realizar aquelas mudanças com as quais vem sonhando há 
tempos. Trocar ideias e experiências com amigues e pessoas 
que se afinam contigo deve ser bem lucrativo, inclusive para o 
seu bolso. No lado amoroso, se melhorar estraga, meu cristal-
zinho! Clima de realização com o xodó. 

O cenário astral está maravigold, Sagita, e você pode esperar 
uma semaninha produtiva e rentável. Vênus, Marte e Urano 
fortalecem a sua determinação, fertilizam a sua criatividade 
e prometem mudanças positivas no serviço e nas finan-
ças. No romance, vai querer quebrar a cama com o mozão. 
Credo, que delícia! 

Horóscopo semanal do dia 1º ao dia 7 de agosto

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Você tem tudo para começar a semana com o pé direito, escor-
piãozinha, principalmente em assuntos que dizem respeito ao 
trabalho, saúde, dinheiro e contatos com pessoas distantes. 
Período de grande entrosamento e cooperação com o love, mas 
se está soltinha na pista prepara o coração porque tem crush 
ciscando na área.

Quer notícia boa, librinha? Então toma e segura com força 
porque tem uma penca! A sua fada sensata Vênus despeja 
energias espetaculares e só faz aspecto positivo no céu, 
turbinando seus talentos e a sua habilidade para se relacionar 
com quem quer que seja. Crush disputado pode cair de amo-
res por você e o benzão, ah, esse não vai querer desgrudar. 

Pode resolver assuntos que se arrastam em seu lar e as suas 
iniciativas terão todo respaldo dos parentes. Ótimas vibes 
também comandam o trabalho e Vênus libera a área para 
você mostrar seus talentos e sua originalidade aquariana: vai 
se destacar e motivar quem estiver à sua volta. No romance, 
o astral fica mais envolvente com o mozão. 

Agosto é o mês do desgosto? Mentira, cabrinha! Se depen-
der dos astros, você vai entrar surfando num mar de sorte e 
oportunidades. Pode esperar ótimas parcerias no trabalho, 
vitórias financeiras e alegrias nas relações pessoais. Se está 
livre e desimpedida pode passar o rodo na pista e se tem um 
love vai curtir uma semaninha deliciosa. 

O astral tá on, minha consagrada, e a próxima semana tem tudo 
para ser perfeita sem defeitos, ainda mais na parte financeira. 
A sua estrela vai brilhar em negociações, compras, vendas e, 
para melhorar, você ainda pode contar com apoio da família para 
concluir uma transação vantajosa. Também terá mais paciência 
e menos pressa para resolver as coisas.

Horóscopo nascido em 6 de agosto

Horóscopo nascido em 7 de agosto

Horóscopo nascido em 8 de agosto

Os nascidos no dia 7 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Peixes. Possuem excelente 
intuição e podem ter outros dons para normais, que os guiam pelos caminhos certos e justos. Mas até che-
garem a esse ponto têm que passar por dificuldades, pessimismo e limitações, timidez, falta de confiança em 
si e negatividade. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 12, formado de Sol e Lua. Sol, 1, Lua,2, 
o lado masculino e feminino em acordo. Mas que pode também causar uma personalidade dúbia, às vezes 
confusa e indecisa, em diversas situações. A soma dá o 3, de Júpiter, que confere generosidade, gosto pelos 
estudos, pela cultura e para aumentar a sua sabedoria cada vez mais. Dá vocação para professor e advogado.

Os nascidos no dia 6 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Aquário. Possuem dons e 
talentos para as Artes de um modo geral. Amam o Belo e o moderno e vivem à procura da verdade. Lutam 
pela justiça. Seu número principal, do dia do nascimento é o 11, número nobre, que não se simplifica, pois 
tem a sua natureza especial. Influi sobre pessoas especiais, originais, criativas e de espírito evoluído, que 
gostam de viver e de trabalhar em favor do próximo. Podem se dar bem na Política e no serviço público. Seu 
lado escuro e negativo pode ser cruel.

Os nascidos a 8 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Câncer. São muito amorosos e ligados 
aos pais, à família de origem e à terra em que nasceram.   Longe delas, vivem de recordações e lembranças, 
que teimam em reviver. Seu número principal, é o 13, formado de 1, número do Sol e de 3, número de Júpiter. 
O Sol que confere dons de liderança e poder e autoridade. Juntos formam o 4, de Urano, que é símbolo de 
modernidade, de trabalho, de evolução e renovação. Dá criatividade também.

Os astros me contam que você tem tudo para se dar bem 
com compras, vendas, negociações e trocas, mas também 
pode receber uma mãozinha da sorte em jogos e loterias. 
Seus dons e sua criatividade estarão mais visíveis no tra-
balho e o sucesso estar mais perto de você. Se você está 
solteira há chance de conhecer sua alma gêmea.

   Loterias
Megasena

01 03 04 05 07 09 10 13
15 16 18 20 21 24 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 6/8/2022
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 638

02 06 17 20 24 40

concurso: 2400

concurso: 1817

02 08 21 26 31 45

concurso: 5686

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S 
SÃ

O 
IN

FO
RM

AT
IV

OS
 E

 N
ÃO

 S
UB

ST
ITU

EM
 O

S 
RE

SU
LT

AD
OS

 O
FIC

IA
IS

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 07 04 02 09 09 04 

Super Sete concurso: 278C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2347Lotomania

62.055
07.719
35.404
03.252
86.722

15 25 27 30 44 53 74 
VITÓRIA-BA

07 17 20 21 58

DEZEMBRO

02 03 14 15 19 21 26

concurso: 5915

04 06 12 34 35 53 

Chuva

Paranaguá
max 18
min 17

max 28
min 15

Cascavel
max 17
min 11

Foz do Iguaçu
max 17
min 12

max 26
min 15

Curitiba
max 15
min 12

FASES 
DA LUA

Domingo 7/8/2022

Nublado
Segunda 8/8/2022

Chuva

03 07 09 18 19 20 22 24 25 29
34 35 47 53 66 72 75 85 92 99

Lotofácil concurso: 2590

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
27/08 - 05h16

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36
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DBSOT
PERSUASÃO

REFUGODISH
TREMRMACE

GIANTAMBAR
ATAGEM

IMOBILIZADA
IILCANON

ANGOLANAUM
HMNITE

POSEDENTAL
TERRORV

ADORNARALI
OUIJOVIAL
ICIOOSL

INCONSCIENTE

Nevoeiro
marítimo

Ópera de
Giacomo
Puccini

Autor do
romance
"Moby
Dick"

René
Magritte,

pintor sur-
realista

Resina
fossili-
zada de

pinheiros 

Voto (?),
sistema
adotado
pelo TSE 

Impedida
de se
mexer

Anti-(?),
traje do
piloto do

caça

País
lusófono
da África

Indica o
Sul na

rosa dos
ventos

O aspecto
da pessoa

de bem
com a vida

Período
fértil dos
animais

A Mãe do
Mato

(Folcl.)

Sérgio
Loroza,

ator
brasileiro

O de fábrica é 
sanado no "recall"
Material de escrita

como o velino

Rebotalho

Poder de 
convenci-

mento

Lance 
do vôlei

Sobreloja 
avarandada

Sistema de
TV digital
Game de

cartas

Secreção que não
transmite o novo

coronavírus, segundo
especialistas

Gigante,
em inglês

Veículo de
passeio
turístico
ao Cristo
Redentor

(RJ)
Toma uma

atitude
Doente,

em inglês
Muito

instruída
Agência 
de águas

Ritmo brasileiro ori-
ginário do Nordeste 

Naquele
lugar

Regra e-
clesiástica

Falta de
exatidão

Roupas
esfarra-
padas 

Livro do
Antigo 

Testamento
Telúrio

(símbolo)
Comete

adultério

Modelo de
decotes
Último, 

em inglês

Prefixo de 
"enantese"

Clarea-
mento (?),

técnica 
odontoló-

gica

Fase mais violenta da
Revolução Francesa
Terapêutica baseada

nos meridianos

Postura
para a
selfie

Enfeitar

Sim, em 
francês
(?) cole-
tivo, con-
ceito cen-
tral do pen-
samento
de Jung

Naquele 
lugar

Viaje de
avião

3/ill — oui. 4/dish — last — naum. 5/giant — magic.
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2/be. 3/air — eta — god. 4/mars — moon. 6/mauser.

Cerca de 490 trabalhadores em 
busca de vagas de emprego foram 
atendidos ontem (5), pela Agência do 
Trabalhador, durante o mutirão voltado 
ao setor industrial. Às 16h ainda havia 
grande movimento. Desse total, 423 
foram encaminhados para entrevistas 
conforme o perfil das vagas ofertadas e 
as contratações devem ocorrer a partir 
da próxima semana.

Este foi o saldo do mutirão do 
emprego industrial, uma ação da 
Prefeitura – realizada por meio da 

Mutirão do emprego encaminha mais de 400 à indústria
Secretaria de Indústria e Comércio e 
Agência do Trabalhador – para aproxi-
mar o trabalhador desempregado das 
oportunidades de trabalho. “Alguns 
currículos serão encaminhados pos-
teriormente para empresas que não 
puderam enviar a equipe de recur-
sos humanos (RH) ao mutirão. Mas o 
saldo foi bem positivo e superou nossas 
expectativas”, disse o gerente da agên-
cia, Reginaldo Barros.

Durante praticamente todo o 
dia houve fila na frente da agência 

e a recepção permaneceu lotada. A 
ação foi elogiada pelo presidente da 
Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Umuarama (Aciu), empre-
sário Miguel Fuentes Romero Neto, que 
esteve na agência. “Nossa empresa tem 
diversas oportunidades de emprego e 
com esse trabalho esperamos preen-
cher todas as vagas. Um mutirão como 
esse facilita bastante o processo de 
seleção e também ajuda os trabalha-
dores”, comentou.

Empresas dos mais variados setores 

cadastraram vagas abertas para traba-
lhadores, entre elas Alimentos Zaeli, 
Estofados Hellen, Estofados Savana, 
Sorvetes Guri, Cama Inbox e Baterax. 
A indústria de sorvetes ofereceu degus-
tação aos candidatos. “Esperamos que 
muitos candidatos sejam contratados 
nos próximos dias. O trabalho continua 
e neste sábado (6) teremos agência iti-
nerante no evento Sesc Cidadão, das 
13h30 às 17h30”, informou o secretá-
rio da Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Nova tecnologia reduz a velocidade de 
carros conectados em zonas restritas

A Ford está testando uma 
nova tecnologia na Europa 
que mostra como a conectivi-
dade pode ajudar a melhorar o 
trânsito das cidades. Chamada 
“geofencing”, ou delimitação 
virtual de área, ela permite 
que os carros reduzam a velo-
cidade automaticamente ao 
entrar em zonas de restrição, 
como ao redor de escolas, hos-
pitais ou centros comerciais.

Além de aumentar a segu-
rança no trânsito, essa nova 
funcionalidade ajudará a evi-
tar multas por excesso de velo-
cidade. Outro benefício é tor-
nar o visual das cidades mais 
limpo, substituindo com vanta-
gem os sinais de trânsito, que 
muitas vezes são confundidos 
no cenário urbano ou encober-
tos por galhos.

Todos os carros da Ford no 
Brasil hoje já vêm equipados 
com um modem embarcado 
de série que permite a comuni-
cação remota com o aplicativo 
FordPass, ou com outros recur-
sos que venham a ser incorpo-
rados ao sistema.

“A tecnologia de veículos 
conectados pode compro-
vadamente ajudar a tornar 
o trânsito mais fácil e seguro 
para todos e não só para quem 

dirige”, diz Michael Huynh, 
gerente de soluções urbanas 
da Ford Europa. “A geofencing 
permite que as velocidades 
sejam reduzidas onde neces-
sário para melhorar a segu-
rança e criar um ambiente 
mais agradável.”

PROTEÇÃO DE PEDESTRES
A criação de zonas de 30 

km/h é considerada uma das 
principais medidas para redu-
zir o risco para os pedestres nas 
zonas urbanas, pois os moto-
ristas têm mais tempo de rea-
ção e a velocidade de impacto 
é menor. Na Europa, cerca de 
30% das mortes no trânsito são 
de pedestres e ciclistas.

As tecnologias de assistên-
cia ao motorista, como o piloto 
automático adaptativo, ajudam 
os motoristas a não exceder os 
limites de velocidade, mas o 
controle de velocidade por geo-
fencing é considerado potencial-
mente mais flexível e eficaz.

Nos testes realizados pela 
Ford em Colônia, na Alemanha, 
estão sendo usadas duas vans 
elétricas Ford E-Transit para 
analisar o impacto da limita-
ção de velocidade na melho-
ria do tráfego e redução de 
acidentes. O teste de 12 meses 
abrange todas as zonas de 30 
km/h no centro de Colônia, na 
Alemanha, e zonas seleciona-
das de 50 km/h e 30 km/h no 

resto da cidade.
Outras pesquisas recentes da 

Ford para melhorar a segurança 
nas estradas incluem a tecnolo-
gia de semáforos conectados, 
que podem se tornar verdes 
automaticamente para ambu-
lâncias, bombeiros e veículos da 
polícia, e alertas sonoros para o 
motorista sobre a aproximação 
de pessoas e objetos.

COMO FUNCIONA
A tecnologia da Ford usa o 

rastreamento por GPS e troca 
de dados para reduzir a velo-
cidade do veículo quando ele 
entra numa zona georrefe-
renciada. O motorista é infor-
mado do novo limite por uma 

luz piscante no painel e pode 
desativar o sistema a qualquer 
momento.

No futuro, os motoristas 
poderão definir suas próprias 
zonas de geofencing com velo-
cidades de até 20 km/h, inclu-
sive em depósitos e áreas par-
ticulares, ou mesmo de forma 
dinâmica, considerando os 
perigos locais, obras na estrada 
e hora do dia.

A Ford também está usando 
a tecnologia de geofencing 
para melhorar a qualidade do 
ar nas cidades, programando 
seus modelos híbridos para 
funcionar automaticamente 
no modo elétrico ao entrar em 
zonas de baixa emissão.

Citroën Jumpy conquista espaço
Apesar do cenário de retra-

ções e ainda de consequên-
cias da pandemia, a Citroën 
segue registrando resultados 
satisfatórios. Embora a indús-
tria tenha sofrido uma queda 
de 13% no volume absoluto 
de vendas entre janeiro e 
julho de 2022, em compara-
ção com o mesmo período 
de 2021, a Citroën cresceu 
14% neste mesmo período e 
critério.

Além do desempenho nas 
vendas, a Citroën também 
registrou um crescimento 
de 0,3% no market share 
no comparativo. “Nossos 
números são uma demons-
tração de que a Citroën está 
sempre atenta à renovação 
do mercado e dos gostos do 
consumidor, que hoje, cada 
vez mais, busca modelos que 
unam um design diferen-
ciado, ótimo desempenho 
e custo-benefício”, detalha 
Edgard Alexandrino, diretor 
Comercial da Citroën Brasil.

Novo sistema testado pela Ford na Europa mostra como a 
conectividade pode melhorar o trânsito nas cidades

Além de aumentar a segurança de todos os usuários e evitar multas, 
a funcionalidade ajuda a tornar o cenário urbano mais limpo

DESTAQUE PARA A JUMPY
No segmento de VUL (Veículos 

Utilitários Leves), a Citroën teve 
um crescimento de 3% no volume 
de vendas no primeiro semestre 
de 2022 e de 0,2% no market 
share desse tipo de configuração. 
E quem colaborou especialmente 
para esses números tão satisfató-
rios foi a Jumpy. A van registrou 
um aumento nas vendas de 5% 
nos primeiros meses deste ano 
em comparação com o período 
compreendido entre janeiro e 
julho de 2021.

“Considerando que o seg-
mento DVAN registrou queda 

de 12% neste primeiro semes-
tre, comprovamos que a 
Jumpy é um produto diferen-
ciado por meio de sua plata-
forma modular de última gera-
ção, excelente espaço interno 
e conforto de rodagem de alto 
nível. Hoje, acompanhando 
uma tendência do mercado 
na busca por veículos mais 
limpos, já oferecemos a versão 
elétrica desse modelo, o que 
nos dá mais expectativas por 
bons números nos próximos 
meses”, completa Alexandrino.

Outro modelo na contramão 
do mercado é o C4 Cactus. O SUV 

acumula um crescimento de 19% 
neste primeiro semestre em com-
paração com o mesmo período 
do ano passado, elevando seu 
market share de 0,8% para 1,1% 

e segment share de 3,6% para 
4,6%. O segmento BSUV segue 
com queda menor que a indús-
tria, elevando a participação do 
segmento de 22,5% para 24,2%.

A Jumpy, van diferenciada, registrou um aumento nas vendas de 5% nos primeiros meses 
deste ano
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00

AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00

BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00

CIVIC EXL CVT 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 112.900,00

CRUZE LTZ TURBO 22/22 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 147.900,00

CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00

ONIX JOY BLACK 21/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00

ONIX 1.0MT LT 19/20 PRATA COMPLETO R$ 72.900,00

PRISMA 1.4AT ADVANTAGE 18/18 CINZA COMPLETO, AUT R$ 74.900,00

RANGER XLT 15/16 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 154.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00

TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00

TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

R$ 590.000R$ 590.000

oportunidade DE INVESTIMENTOoportunidade DE INVESTIMENTO

r$ 180.000r$ 180.000Fale conosco

Avenida Presidente Castelo
Branco, 3370 Sala 01,
Umuarama-PR

(44) 2031-0282 
(44) 9 9881-0502

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

Código: 88

Apartamentos para Venda

Sendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem.

Área Total de 63,26 m², Área
Privativa de 55,93 m².

Código: 223

Contendo: 1 suíte com sacada, 2
quartos com sacada, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, bwc social,
área de serviço, 1 vaga de garagem. 

Área total: 189,11 m² 
Área privativa: 130,78 m². 

Agende sua visita:

@tribunahojenewsumuarama

Súmula de Requerimento de Licença de Operação
A  e m p re s a  P LUS VA L  AG R OAV Í VO L A  LT DA ,  C N PJ : 
35.030.372/0004-98, torna público que irá requerer ao IAT 
- Instituto Água e Terra, a Licença de Operação, para abate-
douro de aves, implantada na ROD. PRC 272, km 513, s/n°, 
Placa Tupi, Iporã, Estado do Paraná.

Súmula de Recebimento de Licença de Instalação
A empresa PLUSVAL AGROAVÍVOLA LTDA, CNPJ: 35.030.372/0004-
98, torna público que recebeu do IAT - Instituto Água e Terra, a 
Licença de Instalação n° 155631, com validade até 18 de feve-
reiro de 2023, para abatedouro de aves, implantada na ROD. 
PRC 272, km 513, s/n°, Placa Tupi, Iporã, Estado do Paraná.

Ano epidemiológico da dengue já
começou com um caso confirmado

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) iniciou, no 
último domingo, o novo ano 
epidemiológico para acompa-
nhamento dos casos de den-
gue no Paraná. Desta forma, 
a contagem realizada até a 
semana anterior foi zerada 
pelos municípios e um novo 
ciclo começou – com duração 
até a última semana de julho 
do ano que vem.

Em Umuarama, o último 
período sazonal da dengue 
terminou com 1.517 casos 
positivos, dentre as 3.624 

notificações registradas entre 
agosto/2021 e julho/2022. 
Foram 1.512 casos contraídos 
no município e cinco ‘impor-
tados’ (pacientes infectados 
em outras cidades ou regiões). 
Sete pacientes tiveram dengue 
com sinais de alarme e três 
enfrentaram quadro grave da 
doença. Dois óbitos foram atri-
buídos à doença pela Sesa.

Com resultado negativo de 
exames ou avaliação clínica, 
2.092 suspeitas de dengue foram 
descartadas. A doença chegou a 
105 localidades do município e 

quase todas as unidades básicas 
de saúde (UBS) registraram surto 
de dengue – exceção apenas da 
UBS Bem-Estar e dos distritos de 
Serra dos Dourados, Vila Nova 
União e Roberto Silveira.

O maior volume de casos foi 
confirmado na UBS Centro de 
Saúde Escola, na região central 
(359) e também houve núme-
ros expressivos no Jardim 
Panorama (194), Guarani/
Anchieta (160), Posto Central 

(115) e Jardim Cruzeiro (102).
Nesta primeira semana 

do novo ano epidemiológico, 
um caso de dengue já foi con-
firmado em Umuarama. O 
paciente recebeu diagnóstico 
positivo na UBS do Conjunto 
Sonho Meu. Boletim sema-
nal emitido pelo Serviço de 
Vigilância em Saúde Ambiental 
informa que entre o último 
domingo (31) e esta sexta-
-feira (5) foram registradas 

28 notificações de casos sus-
peitos em todo o município – 
três já foram descartadas e 24 
seguem em investigação, além 
da primeira confirmação.

“A cidade passou por um 
período crítico de dengue com 
cerca de 1,5% da população 
infectada, algumas pessoas com 
sintomas mais sérios e duas 
mortes confirmadas”, alertou o 
secretário municipal da Saúde, 
Herison Cleik da Silva Lima.

Colégio Bento Mossurunga
agradece prefeito pelas obras

A direção do Colégio 
Estadual Bento Mossurunga 
convidou o prefeito Hermes 
Pimentel para um momento 
com alunos, professores e fun-
cionários da unidade educacio-
nal na manhã de ontem (5), para 
agradecer o atendimento a uma 
demanda antiga da instituição.

Há 12 anos à frente da ges-
tão escolar, o diretor Anderson 
José Pereira disse que há 
10 anos vem solicitando à 

Prefeitura uma adequação de 
trânsito na entrada do colégio. 
A Secretaria de Obras implan-
tou um recuo na calçada, na 
entrada do colégio, que possi-
bilita uma parada segura aos 
ônibus do transporte escolar e 
também aos pais, que chegam 
de veículo para levar ou buscar 
os alunos. O entorno da insti-
tuição também recebeu reper-
filamento asfáltico e reforço na 
sinalização de trânsito.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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“Para uma pessoa dar um passo à 

frente, ela necessita de uma estraté-
gia pensada há muitos passos atrás!”  

Gustavo Pestana

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

SUNSET 
Os Amigos do Blues apresentam  o Sunset Jazz & Blues Party que vai movimentar a Fox  Cervejaria na tarde/noite deste  
sábado, dia 6, a partir das  16h. O couvert artístico custa  R$ 130 e quem for vai desfrutar de muita música no repertório 
frenético com destaque para as atrações: Quinteto Jazz Umuarama e Blue Beatles, diretamente de São Paulo.

TÔ LIGADO 
Você quer acompanhar as tendências dos 

novos modelos de negócio, economia 
compartilhada, propósito e muito mais 
com uma abordagem simples, de forma 
online, gratuita e com emissão de certi-
ficado de participação? O Sicoob oferece 
essa oportunidade no próximo dia 18 de 
agosto, às 19h30, a cooperativa irá pro-
mover o um bate-papo que contará com 
a participação do escritor e palestrante, 
Arthur Igreja, sobre “Inovação no coo-

perativismo – a transformação das novas 
tecnologias e comportamentos”. Será 
transmitido via YouTube. Arthur Igreja 
é palestrante em mais de 150 eventos 
por ano como o TEDx no Brasil, Europa, 

Estados Unidos e América do Sul. 

 ARQUIVO UVEL

Natália Coutinho / Jaraguá do Sul / Santa Catarina

TOPO!
GRUPO UVEL em festa e ciente 
da responsabilidade de rece-
ber mais uma vez a avaliação 
CLASSE A pela GM. No Para-
ná, Umuarama e Cianorte (o 
nono ponto de venda)  estão 
no topo, avaliadas com nota 
máxima pela Chevrolet, com 
muito orgulho. Em Santa Ca-
tarina, Jaraguá do Sul e São 
Bento também alcançaram a 
pontuação máxima. Somente 
7 concessionárias no Brasil 
atingiram 100 pontos e des-

sas sete, duas são Grupo Uvel, 
Umuarama (PR) e Jaraguá do 
Sul / São Bento (SC). Todas 

as outras também  são CLASSE 
A com destaque para Brusque 
e Tijucas (SC), Camaquã, Rio 

Grande e Pelotas (RS).

***

O Grupo Uvel como um todo 
prima por alcançar sempre 

com ‘maestria’ os regramentos 
da GM -, participação de mer-

cado, liderança, satisfação 
máxima do cliente e instala-

ções excelentes.

 “A nossa gratidão vai para 
todos os parceiros, colabora-
dores, familiares e também 
o nosso  cliente. Esta hon-
raria é de todos e em breve 
faremos uma confraterniza-
ção para a entrega do Classe 
A que nos deixa honrados 
e agradecidos”. * palavras 
de Ivanildo Coutinho, Uvel 

Umuarama
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